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RESUMO 
A indústria têxtil é um dos segmentos industriais que mais consome água, gerando grandes quantidades de 
efluentes. Nos últimos anos, milhares de novos corantes foram sintetizados e descartados no ambiente, 
apresentando um alto potencial de contaminação. Os corantes causam alterações na coloração da água e 
inibem a penetração da luz, impossibilitando a realização da fotossíntese. Em humanos, o contato com 
águas residuais contendo corantes pode causar sérios problemas de saúde, como dermatite alérgica, 
mutação, câncer, entre outros malefícios. Por isso, é de extrema importância que a água contaminada seja 
devidamente tratada antes de ser despejada no meio ambiente. Assim, o presente trabalho estudou a 
utilização de um biossorvente derivado de epicarpo de Aiphanes aculeata, pertencente à família Arecaceae, 
atuando na biossorção de corante de Laranja Safranina, já que esta é uma opção de tratamento que 
apresenta vantagens, como alta eficiência e custo reduzido. Com o estudo cinético, pode-se avaliar o 
comportamento do biossorvente em relação ao tempo de contato e a capacidade de adsorção. Os valores 
de porcentagem de remoção encontrados foram de 92,78% e 93,80% nos tempos de 1.440 e 2.880 
minutos, respectivamente. Além disto, obteve-se uma ótima capacidade de adsorção, sendo o biossorvente 
capaz de adsorver 51,88 mg de Laranja Safranina para cada grama de biossorvente. Com base nos 
resultados encontrados, constatou-se que o fruto da Aiphanes aculeata tem potencial para ser utilizado 
como biosssorvente em sistemas de tratamento de efluentes contendo o corantes.   

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Biossorvente; Contaminantes; Laranja Safranina, Efluente; Tratamento de água.  

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Diversos tipos de indústrias (têxtil, papel, gráfica, farmacêutica, alimentícia, etc.) 
usam corantes durante a produção de seus produtos.  Em relação ao aspecto ambiental, 
um dos principais problemas encontrados no tratamento de efluentes é a remoção da cor 
da água (FAYAZI et al., 2015). A descarga de águas residuais contendo corantes 
representa um grave problema de poluição, uma vez que os corantes dão cor indesejável 
à água e reduzem a penetração da luz solar, ocorrendo assim uma interferência no 
crescimento de bactérias a um nível insuficiente para degradação biológica de impurezas, 
além da inibição da fotossíntese, causando sérios danos à fauna e flora destes ambientes 
(DALLAGO; SMANIOTTO; OLIVEIRA, 2005). Em humanos, o contato com águas 
residuais contendo corantes pode causar sérios problemas de saúde, como dermatite 
alérgica, mutação e câncer. Eles também podem levar à disfunção dos rins, fígado e 
cérebro (PEIXOTO; MARINHO; RODRIGUES, 2013). 

Os corantes geralmente têm estrutura aromática complexa e, portanto, a maioria 
deles é altamente resistente à quebra por tratamentos químicos, físicos e biológicos. O 
Laranja Safranina (cloreto de 3,7-dimetil-10-fenilfenazina-10-io-2,8-diamina) é um corante 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/wastewater-treatment
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orgânico solúvel em água, amplamente utilizado nas indústrias têxteis ( GUPTA et al., 
2007). Ele pode causar queimaduras nos olhos além de causar irritação na pele e danos 
ao trato respiratório (MOSTAFA; ABUKHADRA; AYA FADL ALLAH, 2019). Por isso, é de 
extrema importância que as águas residuais que contenham corantes sejam devidamente 
tratadas antes de serem despejadas no meio ambiente (PREETHI et al., 2016). 

Muitos métodos têm sido propostos para o tratamento de efluentes contendo 
corantes, tais como, floculação, coagulação, precipitação, adsorção, biossorção, filtração 
por membranas, técnicas eletroquímicas, ozonização e descoloração fúngica 
(VADIVELAN; KUMAR, 2005). A biossorção se apresenta como uma alternativa 
interessante economicamente e ecologicamente em relação ao tratamento convencional, 
propondo a utilização de produtos residuais como por exemplo: derivados de resíduos 
agrícolas, subprodutos industriais ou biomassas derivadas de materiais que usualmente 
são descartadas; devido ao seu baixo custo, alta seletividade e eficiência (ARAUJO et al., 
2018; CUNHA, 2014).  

Diversos trabalhos vêm sendo realizados com o intuito de avaliar o potencial de 
utilização de biossorventes derivados de biomassas como: mesocarpo de coco, bagaço 
de cana-de-açucar, casca de arroz, macrófitas aquáticas e serragem de madeira 
(OFOMAJA, 2008).  

A Aiphanes aculeata pertence à família Arecaceae. Todo seu caule é revestido de 
espinhos pontiagudos e seus frutos são vermelhos quando maduros (Figura 1).  

 

 
Fig. 1–Frutos da palmeira de Aiphanes aculeata 

Fonte: Autor 
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Visto a importância da pesquisa sobre novos biossorventes para remoção de 
corantes sintéticos do meio aquoso, o presente estudo utilizou o endocarpo do fruto da 
palmeira Aiphanes aculeata, para a remoção de Laranja Safranina do meio aquoso. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1.1 Preparação do Biossorvente 
 
 Os frutos dos quais se utilizou o endocarpo como biossorvente foram coletados na 

Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR (Figura 2). Eles foram triturados em um 
moinho industrial (Tecnal) e peneirados; o material retido na peneira de 35 mesh foi 
lavado com água quente em agitador magnético MS-H-Pro-Plus (Scilogex) a 150 rpm. 
Depois de lavado, o biossorvente foi seco por 24h em estufa a 100 °C (Figura 3). 

 
 

 
Fig. 2–Endocarpo da palmeira de Aiphanes aculeata 

Fonte: Autor 
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Fig. 3–Biossorvente produzido 

Fonte: Autor 

 
2.1.2 Preparação Da Solução De Laranja Safranina  
 
 O corante Laranja Safranina (LS) utilizado no estudo foi obtido da empresa INLAB 

(Diadema/SP). O pó foi dissolvido em água destilada e a concentração foi quantificada em 
um espectrofotômetro UV-VIS (HACH DR 2800) em comprimento de onda de 520 nm, 
segundo curva de calibração, até que atingisse a concentração inicial desejada de 50 mg 
L-1. 

 
2.1.3 Caracterização Do Adsorvente 
 
As características morfológicas de superfície do biossorvente foram avaliadas por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), com auxílio de um microscópio Quanta FEI, 
modelo 250. Para essa análise as amostras foram recobertas com ouro a uma espessura 
de aproximadamente 30 nm. 

 
2.1.4 Estudo Cinético 
 
 As amostras foram mantidas em Shaker incubadora modelo TE-4200 (TECNAL) 

sob agitação de 150 rpm a 55⁰C; com 0,05 g de biossorvente em 25 mL de solução de LS 
com concentração inicial de 50 mg L-1. Os ensaios cinéticos foram realizados em pH 10. 
Foram retiradas alíquotas em intervalos de tempo pré-determinados, sendo: 1, 4, 6, 8, 10, 
20, 30, 50, 60, 90, 180, 720, 1.440 e 2.880 minutos. Todos os ensaios foram realizados 
em duplicata. As capacidades de adsorção, qt (mg g-1), e a eficiência de remoção foram 
calculadas de acordo com as Equações 1 e 2, respectivamente.  

 

   m

VCtC
qt

)0( −
=

           (Eq.1) 
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  (Eq.2) 
 
Em que C0 é a concentração inicial de LS (mg L-1), Ct é a concentração de LS em 

solução no tempo t (mg L-1), V o volume de solução aquosa (L) e m a massa de 
adsorvente (g). 

 Os modelos de pseudoprimeira ordem e pseudossegunda ordem foram ajustados 
aos dados experimentais.  As equações dos modelos de pseudoprimeira ordem (Ho e 
McKay, 1998) e pseudossegunda ordem (Ho, 2006) estão representados nas equações 3 
e 4, respectivamente. 

 
Modelo de pseudoprimeira ordem: 
 
 

                                                                                (Eq.3) 

 

Onde: 
 k1: constante da taxa de adsorção de pseudoprimeira ordem (min-1); 
qe e qt: são as quantidades adsorvidas por grama de adsorvente no equilíbrio e no 

tempo t, respectivamente (mg g-1). 
 
 
Modelo de pseudossegunda ordem: 
 

                                            (Eq.4) 

 

Onde: 
k2: constante da taxa de adsorção de pseudossegunda ordem (g mg-1 min-1). 
qe e qt: são as quantidades adsorvidas por grama de adsorvente no equilíbrio e no 

tempo t, respectivamente (mg g-1). 
 
 
 
2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

2.2.1 Caracterização do adsorvente 

O biossorvente produzido foi submetido à análise de microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) a fim de observar a superfície do biossorvente. 

As micrografias obtidas estão apresentadas na Figura 4. 
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Fig. 4– Micrografias obtidas por MEV para o biossorvente 
Micrografia a: aumento de 200 x. Micrografia b: aumento de 10.000 x. 

Fonte: Autor 
 

Podemos observar nas micrografias do biossorvente que a sua superfície 
apresenta uma grande quantidade de poros assimétricos. Isso facilita a biossorção de 
corantes, pois os poros podem reter essas moléculas no seu interior (DAVE; KAUR; 
KHOSLA, 2011). 

 
2.2.2 Estudo cinético 
 
Nas figuras 5 e 6 são apresentados os resultados do estudo da cinética de 

adsorção, sendo expresso na Figura 5 a porcentagem de remoção e na Figura 6 as 
quantidades adsorvidas por grama de adsorvente. 

 

 
Fig. 5– Porcentagem de remoção do corante LS em relação ao tempo 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

a b 
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Fig. 6– Quantidades adsorvidas de LS por grama de adsorvente em relação ao tempo 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Como pode-se observar na Figura 5, as maiores taxas de remoção acontecem nos 
tempos de 1.440 e 2.880 minutos, sendo respectivamente 92,78% e 93,80%. Esses 
dados demonstram que o biossorvente possui uma ótima capacidade de remoção do 
corante LS, alcançando valores maiores que 90% após 24h de contato. Esses valores são 
maiores se comparados a outros estudos que usaram biossorventes para remoção de 
corantes do meio aquoso, como o de Ofomaja (2008), que obteve 53,69% de remoção de 
violeta de metila utilizanddo serragem de madeira; Maroneze et al., (2014), os quais 
removeram 55% de Laranja Reativo  GR, 60% de Azul de Remazol e 60 % de Verde oliva 
B colloisol Indranthren utilizando quitosana e o de Souza e Antunes (2013) que 
removeram 73% de corante Reativo Azul 19 por lama vermelha, demonstrando que o 
biossorvente alvo de estudo teve um ótimo desempenho. 

Na Figura 6, podemos observar que a biossorção ocorre mais rapidamente nos 
estágios iniciais do processo, ao passo que é mais lenta próxima ao equilíbrio em 
aproximadamente 1.440 minutos. Este comportamento deve-se ao fato de que, no início 
do processo, há uma grande quantidade de sítios ativos disponíveis para a biossorção. 
Com o passar do tempo, o número de sítios vazios diminui e as moléculas que já foram 
biossorvidas dificultam a entrada de uma nova molécula (MARIN et al., 2016). Podemos 
observar também que o biossorvente obteve uma ótima capacidade adsortiva, removendo 
51,88 mg de LS para cada grama de biossorvente. Este valor é superior aos encontrados 
na literatura por outros pesquisadores que estudaram a remoção de corantes do meio 
aquoso através de biossorventes tais como: casca de banana qe= 20,80 mg g-1 
(ANNADURAI; JUANG; LEE, 2002); bagaço de cana-de-açúcar qe= 31,79 mg g-1 
(SILVA;OLIVEIRA 2012), borra de café qe= 18,73 mg g-1 (FRANCA; OLIVEIRA; 
FERREIRA, 2009), demonstrando um bom desempenho na biossorção do corante 
estudado. 

Os dados acima demonstram que o biossorvente derivado do endocarpo de 
Aiphanes aculeata pode ser usado no tratamento de efluentes contendo corantes, 
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alcançando porcentagens de remoção e capacidade adsortiva superiores a vários 
trabalhos envolvendo biossorventes. 

Na Tabela 1 são apresentados os parâmetros referentes aos modelos de 
pseudoprimeira ordem e pseudossegunda ordem. 

 
Tabela 1: Parâmetros dos modelos de pseudoprimeira ordem e pseudossegunda ordem 

   Pseudoprimeira ordem                      Pseudossegunda ordem  

qe
exp qe

cal k1 R²  qe
exp qe

cal k2 R² 

(mg g-1) (mg g-1) (min-1)    (mg g-1) (mg g-1) (g mg-1 min-1)   

51,88 48,97 0,0096 0,96  51,88 52,72 2,36 0,98 

Fonte: dados da pesquisa 

 
A partir dos resultados da Tabela 1, observa-se que o modelo que mais se ajustou 

aos dados foi o de pseudossegunda ordem, obtendo os maiores coeficientes de 
correlação (R2 > 0,95) além de ter o qe experimental mais próximo do qe calculado, 
sugerindo o processo de quimiossorção como a etapa que controla a velocidade da 
adsorção (Luna et al., 2017). Ainda, o melhor ajuste pelo modelo de pseudossegunda 
ordem sugere que a velocidade de adsorção para o biossorvente é dependente em maior 
grau da disponibilidade de sítios de sorção do que da concentração de corante na solução 
(Lonappan et al., 2018). 

 
3 CONCLUSÃO 
 
Os resultados do presente estudo demonstraram que o biossorvente produzido 

possui um ótimo desempenho na remoção do corante LS, removendo mais de 90% desse 
poluente do meio aquoso, além de obter a capacidade máxima de adsorção de 51,88 mg 
g-1, tornando-se assim, uma boa alternativa no tratamento de efluentes contendo este tipo 
de corante em comparação a outros tratamentos que podem ser ineficazes e/ou de alto 
custo.  

A microscopia eletrônica de varredura mostrou uma grande quantidade de poros na 
superfície do biossorvente, o que pode favorecer o processo de biossorção e o modelo de 
melhor ajuste, de pseudossegunda ordem, sugerindo que o mecanismo de adsorção seja 
a quimiossorção. 

O presente estudo demonstrou que o endocarpo de Aiphanes aculeata, uma fruta 
nunca estudada antes para esse propósito, pode ser utilizado para remoção de corantes 
da água sem que o biossorvente precise passar por nenhum tipo de tratamento químico 
ou térmico, diminuindo o tempo e custo de operação e sugerindo uma utilização 
economicamente e ecologicamente interessante para o tratamento de efluentes contendo 
corantes. 
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